
N:oM. Sunnuntaina Elokuun 22 päiwänä. 1897.
Lehti ilmestyy:

torstaisin janeljästi wiitosja: Sunnuntaisin, tiistaisin,
lauwantaisin aamulla.

Ilm«itnShi«N«t °»at: tekstin edellä 18 penni» ja tekstin jälessl 12
penni» petiittiriwiltä, Waih^t »ilmoituksia mälitetään kaikkiin maamme
sanomalehtiin. Ruotsinkieliset ilmoitukset suomennetaan ilmaiseksi.

Toimittajat:
A. Uörnqnnst. I.H. Toiwonen.

Wastaawa. (Telefooni 405.)

toimituspaikka, konttoori ja kirjapaino Nimikanlotu 28. Telef. 445,
mitns tawattawissa tl. 3—5 j. p.p. »

Konttoori awoinna No B—7 päim.

Toi

Tilaushinnat:
lampereell».

4:
—Kol, >delt, Maaseudulla.

5: 50!o wuo!
4: 25
3: 25
1: 65

Tilaajat ulloma tila l««nt,!ö»t lu«c>«tlla,> Ic&ben I»»tt»»il,! puoleen, Wenä>
iälle läbftcitnmi mätinä lc!>t! 1010 roiiobdta 4 l. 75 top., loimelta neljauuetfeltä3 i50 top.,
p»»l, ro. 2 t. 40 top. ja neljinnetfeltäl i. 20 top.

flf l^nffffröltl Rakennustoimisto Tampereella, Myy suomalaisia turpiinia ja myuyu
'V*-VH^Vii- d| <V^Vil4-|iXVIlly Sämeenkalu 10, itäp. koskea &cfcf. 341. koneistoja ehdottomasti halvimmalla.

LNMWMGU Åsiaßa|@t@l IrYlT O /Y (ent. Hakulinin kivimuuri Hämeenkatu 30). ==
aa laki- muita asioita maamm]^Zi2euks[ss"

Omistajat: Lakitiedetten kandidaatit .A.3ressO3a ja Bemd-t Procopé. — Vastaanotto 9—ll e. pp. ia 4—6 j. pp. — Telefooni.
— —

9$ Asianajotoimisto {TampereellaVaratuomari 6ssian Sroco, en RakennusmestariHelanderin talossa Hämeenkadun varrella lähellä rautatienasemaa.
Islo S—l ja s—© j.pp.

B^T* Toimi ittaa oikeudenkä' nti-asioita kaikissa tnaamme tuomioistuimissa ia virastois.su välittä; talo: H h:auppoja ja lainoja.

5> S* CSi>frttthi>t* Asianajotoimisto Tampereella.
/^^^ c^4> «7^^^^G^V^^/ Kauppias A. Tirkkosen talo§tn,

waraluomar Pellawatehtaankatu N:o 21, wastapäätä kauppias Ruuskasen kimitaloa.

Kurssit.
Suomen pankki 26 p. Kesäkuuta,

N,«,!tll>il«fi. O«t«lut«fi.

M. p.
265: 50

M. p.
267: 50
25: 23

Pietori I.n.
Lontoo l. v 25TT1

"'- " !><^!
99: 70

90 p. ,
Pariisi I. n.

90 n.
Antwerpen >. «

!»9: 20iti»: 80
1<K): 20 !13: 60

W p. 99: 7(1 99: 10
trioHampuri l. v Tsi: 80

I*>3: K)90 p. > »2. !!>Lybetki l. n
tast 1080 p.

¥-'■ VL«: 40
I_>3: KlNerlini >. v 123: 8(1
12'J: U
1-2.-1: 10

90 p. . .
Frankfurt a. M. !. v, T^fsJ

90 p,
Amsterdam I. l^ 208: 80

207: 60
139: -
139: —
139: —

90 p. . . .
Tukholma 1. v. . .
Köpenhamina 1. n. .
Christiania In. . .

206: 60
138: 50
138: 40
138: 40

Päiwälista.
Sunnuntaina:

Posti lähtee Poriin, Kristiinaan, Lautta»
kylään, Kaskisiin, Mouhijärmclle.

Maanantaina:
Posti lähtee Turun junalla Ahmenan-

m«alle, Kemiöön,Saloon, Naantaliin, Uv
ten laupnukiin, Raumalle ja Poriin.

Awoinna joka päilvä.
Postikonttoori on awoinna lähtewlä

postia warten artipäiwinä B—l28 — 12 e. pp. ja
l/,3— V»? i-PP- Tulema»postiamartenB—l 2
e. pp.Il^i— /»7 j.pp.,setä pyhäpäiminä tule*
t»aa l/«9— lÖ e. pp. ja l/«3—3 ja lähte»
mää postia marten B—lo e. pp.

Postilaatikot kaupungissa tyhjennetään
muuten tla 9 ja 12 e. pp. sekä V/« 4jal/,10 j. pp. ja G. k. Tumeliutscn, apt.
Spetten ja postikonttorin seinällä olemat
poStia rautatiellemiedessä.

Postiasema Tampereen rautatien ase»
Malla pidetään amoinna matuuttamattomieu
kirjeiden mastaanottamista, setä postimerk»
tien myymistä marten, jota artipäiwä kello
12—2 piinMä ja 2Vj— 5l/s i. p. ©"»'
nuntttifin ja juhlapäiminö klo I—2 päin»,
ja 4VS-5V8 iltap.

Pääoma» ja lKlintorkolaitoksen konttoon
on amoinna, Kortenlahdentatu 9t:o 33, Ho
4-5 ilt«päiwällä.

Juna lähtee: Hämeenlinnaan,Helsin»»
(iin ja Pietariin joka päimä klo ö,,v, aa--
mulla, ja 4, illalla setä tamarajun» klo
5,i5 illalla. — Turkuun klo 10,iB aamulla
{a 4,57 illalla jefä äßaafaan ll» l>3g päi»
malla ja klo 11, yöllä sekä taiuarajuua Ho
12^ päim.

Inna tulee: Pietarista, Helsingistä ja
Hämeenlinnasta klo l,v päiwällä ja 1(>,Mybllä. — Turusta klo 1,I4päin,, ja B^,
illalla. — Waasasta klo 5,42 aamulla ja 4^
illalla setä taroarajuna Toijalasta 110 ?,«,
ja Waasasta No 9,t aamulla.
Porin juna: Lähtee Tampereelta,I,^

päimillä ja 5,, j. pp., tulee 4,^, j. pp. ja
v.l» «- pp-

Joka paiwa lähtee posti junalla Hä-meenlinnaan, Turkuun, Helsinkiin, Pietariin
ja yleensä rautatien wieressä olewiin pail-
toihin.

Ellwon radalla kulkemat postilähetykset
omat pantamat Helsingin junaan.

Postilähetykset Turkuun ja sen lautta
sinnepäin kotimaahan setä Ruotsiin menemät
»mat »rlipäiminä jätettämät postitonttooriin
110 9 e. pp.< maluutetut kirjeet, paketit ja
mapaakirjeet klo '/z? illalla.

Sähtslennättn konttoori setä kaupun-
gissa että rautatielläpidetään amoinna klo
9:«tä aamulla 12 yöllä.

Uantatien matafiinm tonttoori on
awoinna jol» «lipäiwä kl» 7—l e. pp. ja
g^7 z. sunnuntaina B—lo aamulla.

Rautatien paketti- ja pikatawara-
toimisto on awoinna jota artipäiwä klo
8 e. psi. 8 j. Pp.

Kaupungin lukusali amoinna joka ar-
päitiwä klo 11— 1Päiwällä ja 5— 9 illalla,
pyhäpöiminä klo 11—1 päimällä ja 4—9
illalla talossa 23 Puutarhakadun marrella.

Painoafiamiehen kanslia, Aleksante-
rinkatu 31, tiistaisin torstaisin ja lnunmn-
taisin klo 12—1 pöimällä.

Terweyshoitolautakunnan tarkas
tusasema amoinnaB—lo.

ilöyhäinesiallajajan tonttoori on
awainna jota artipäiwä klo 8 8 aamulla.
Pellaw>uelitaa>ik>!tu n:o 21.

!Hciili[i)ji-oii firjiisito on awoinna jofa per-
jantai 11— 12 e. pp.

Tatamalouttoori 7—B e pp. ja4— U
j. PP,

Waiwaishoitohallitutsen cstmies ta-
ivalaan tl» 11-1 päimällä kaupunginta-
lolla.

Maksuton rokonistutus Kaupungin
talossa Walwusmiesten etuhuoneessa, käy-
tämä Hämeenkadulta, joka torstaina klo 10
—12 p:lla.

Awoinna joka arkipäilvä:
Pastorin kanslia B—ll päiwällä.
Kanttorin kanslia No 8 IIe. pp.
Mrttowäärtin hnoneklo 8 12 edellä-

,« 4—6 j. pp.
Rahatoimikamari klo 10—2 päiwällä

Puheenjohtaja lamataan tla I—2 päimällä
Tullitoimisto tla 9—l ja 4—7
Paktahnone 9—l j» 4—7.
Tnomen Pantin tonttoori tl.10—2

Päiwällä. Distonttikomitea kokoontuu tl»
11—12 päimällä.

Yhdyspantin tonttoori No 9'/«^2
päiwällä.

Pohjoismaiden osakepankki klo 9—
2 päimällä.

KansaUisosakepantki klo 9-2 päi-
wällä.

2 j. pp. setäSäästöpankki 110 12
lauwllntainll6—B j. pp.

Waasan pantti on amoinna tlo 9—2
päimällä.
hönrylaima «Tampere" lähtee Tiistaina,

Tuorslaina ja Laumantaina tlo 9 e. pp.
ja saapun tataisiu Maanantaina, Kesti»
miittona ja Perjantain» päimällä.
Kaupnginwoudin tonttoori tlo 8—

10 e. pp.
Yleiseen fairashnoneesen otetaan sai-

raita mastaan tlo 12— 1 pöimällä. Tapa-
turman kärsineitä kaikkina aikoina.

Kanfatoulujen tarkastaja lamataan
kello l/212— 1/21 päimällä kansakoulun opet-
tajahuoneessc.

Lääkärien »vastaanottoajat.
T:ri G. R. 3binon, apt.Clayhills'i» talossa

artipäiminä klo B—ll e. pp. ja 4
—5 }. pp.; punapaitoina klo 9—ll
e. pp.„ N. O. Durchman, oma talo uuden
sillan törmässä, klo B—ll e. pp. ja
4—5 j. pp. Sunnuntaisin B— ll
e. pp.„ Gösta Idman (Mustanlahdentatu24.)
poismattustllnut.„ E. Bergroth klo l/a9—V 211 a. p. ja
5—6 i.p., pyhinä 9—lo. Asunto
apteetari Volinin talo Kauppatorin
marrella.„ Itäisen piili» tönhäinläätäriErnst asHällström,Hämeenlatu 10 Itäpuolella
koskea arkkitehti af Hällströmin talo
lamataan (lo »/,9— lle.pp.,V21— 9
ja 5—6 j. pp. arlipäiminä setä V-/J
—10 pp. p«l)äpäin>inä.„ K. Pitkänen Itäisen pitkät, »orrella
n:a 20 lamataan 8—11; hammas-
sairaita warten 4—6.„ Läntisen piirin läyhäinläätäri G. A
Backman asuu puuseppä Tallqmistin
talossa Puutarhakatu n:o 16 tama»
taan kesän aikana joka arffipäiiDänä
klo B—ll e. pp. ja 1 Vs3 j. pp.

Hammaslääkäri Sigfr. Freng, Selinin liwi°
talo Kauppatorin marrell», lamataan
otfip. 9-12 Ja 4-5.

Xil-lcollkia ilmoitul(Bla.
Saarnawuorot.

U>:nä sunnuntaina Kolm.
Aletsllnderin kirkossa suom.pp. saarnan klo 9

ja12 tirtkoh,Hannula setä pnst. Grönblad,
iltasaarn. No 5.

Wanhassa kirkossa ruots. pp. saarnan klo 12
paSt. Sandberg.

Luth, 9iufou§l;uont'clla on tcciltamaklo 7 ill.
Suom. herran (ihtoollinen Äletsand. firfosfa

IS päiiuäliä. Rippisaarna laumantaina
klo l/# 'llaUa-

3lut»«shu«nttll«
Pcllaioatchtaantatu 25

Tänään rukouLhclti kello puoli 10 a. p,
ja saarna puoli !i illalla.

E. Terwancn,

Matkustawaisia.
Lindroosin hotellissa.

Herrat Smedberg H:gistä, Taube ja Nla:
field Porista poro». Rehbinder Ikaalisista,
fil. kand. Stenwil Tulusta, agron. Lagus
roumin. Alastarosta, luom. Pcsonius Lein-
päälästä, hra Liukkonen H:limiasta, hentit.
Bcrgius Wrsilahdcsta.

Kestitiewarissa.
Herrat Hänninen Hangosalmcl'.a, Toima-

nen H:kyröstö,Hatal» ja Mittola hausjär-
weltä,

Beurahuo»ecUa.
Herrat Lagellöf j» Nuchcst h:gistä, Nar-

lels hiburgista, Zchmartztof Lyybekisiä,Sa-
lomon Anmersista, T. Goldman Tbunel,
L. Siemse» ja M, Moser Lyybelistö. past.
Turnwall TyrwääLt»,

Kokouksia*
SuutariammattiyhdisMsen
kuulaus latous on Llotuun 24 y:nä t^llo
? !, pp.

I. Jokinen.

Myytävänä.
Wasa T. ja N. P. 1 k.

Drihweden Hiedan
höyrysaha.
jossa on raamisaha,platisirkteli, lant-
taussirtteli, kaksi poiktisahaussirkteliä,
höliläyökone,pärehöylä, jauhomylly,
s:dellä kimiparilla, kaikki hymässä
kunnossa, myydään helpolla taikka
wuokrataan B—lo wuodeksi.

Ilmoituksia.
"issae— a««o( «<?«»««««»

SoiXJö srjcll,
Kaupunginvouii Tampereella.

Toimittaa lakiasioita,
rahainnostoja,

luitMcteirtlvUL>«> kali

Rautakauppa
Osakeyhtiössä

K- A. Forsblom.

Mutta! Mutta! Mutta!
pan* f; näytteille eläinryhmän, johon kuuluu 3 erilaista otusta:
hyeena, susi ja lcarhu, joiden luo sisään häkkiin menee muudan
ruokkijoista, kesytettyään ne 2 päivässä.

iluom.! Hyenan kesytys, joka ei vielä milloinkaan ennen ole
onnistunut täällä.
Viimeisen kerran avoinna Bnnnuntl>,in2,^t^^^^^^^^^^^^^^^22 p:nä klo4— lo i.-p.

Kunnioittaen

F- Wono.
WD^ Vanhin, suurin ja etevin polkupyörätehdas

Saksassa on

Sldler <Farradweriie,
Heinrich Kleyer, Frankfurt a. M.

*£$&& Vanhin, suurin ja etevin polkupyörätehdas
Englannissa on

3ffum€er & 6:o, £td,
Coventry

Polkupyöriä näistä tehtaista myydään ainoastaan
katitta
W;m SandSerg'in rautakauppa.

Maaliaineita,
Tapettia,

Kattorusettia,
Pinnepaperia ja

Pahvia,
Kattohuo|,aa,

Huopatervaa,
Carbolineumia,

Lysoolia,
y. m., y. m.

myydään halvalla

Polkupyöriä,
Haulikoita,

Salonkikivääriä,
Kalastustarpeita,

Riippumattoja,
Taloustarpeita,

Valutavaroita,
Hienotakeita,

Mustiatakeita,
y. jn., y. m.

»OG'
G
G
G
«

kuoliin

9 Hämeenkatu 9

Varatuomari

Xjalciasiain.toii3n.isto-
Tampere.

KauppiasSelinin talossatorin varrella.

«MMMMMMMMMMMMMWWVwWVVVVB

N:o 1. a-nrauEale

BlantUainen liaitttusjuoma makea ja terveellinen.

Läkkei? Teknillinen Tehdas.
N:o 454. Telefoonit. Tehtaan, N:o 279

Ta pereen

8» , tjlou
ja sen keksi ensimmäistä
Jatkoliiolclian ava-
taan jälleen tulevan syys-
kuun 1 p. klo 10 a. p. —
Uusia oppilaita tutkitaan
Elokuun ;ii p.klo 9 alkaen.
Kouluun pyrkijällä tulee ol-
la todistus ennen saamas-
taan oppimäärästä, papin-
kirja, johon on merkitty ro-
kotus, isän ja äidin nimija
sääty sekä, jos hän haluaa
päästä vapaaoppilaaksi, va-
rattomuuden todistus asian-
omaiselta virastolta.

jat-
koluokalle pyrkijä, jolla on
päästötodistus valtion tyttö-
koulusta tahi kuusiluokkai-
sesta yksityisestä tyttökou-
lustapääsee ilmantutkintoa.

»Folitokimt si.

isen KonsertHelppota
antaa

Se"u.ra.l3."u.oneella
Sunnuntaina 22 p. Elok. klo 8
j- PP-

Orkesteriyhdistys.
Pääsymaksu 1 markka.

HuomJ
Ilmoitetaan kaikilleniille henkilöille,

jotka eivät olleet tilaisuudessaläsnäole-
inaan kokouksessa Seurahuoneella 18
p:nä t. k., vaan sitä ennen kirjoittau-
tuivat osakkaiksi uuteen oluttehdas-o-
-sakeyhtiöön-;että he saavat merkitse-
m»ii«» osakkeet yhtiön perustajilta,
sitten kun Senaatti on yhtiö-säännöt
vahvistanut,

Sitäpaitsi tiedoksiannetaan, ettäsuu-
ri osa osakkeita on vielä saatavissa,
jotka tarjotaanmerkittäviksi,Senaatin
vahvistettua yhtiösäännöt.

Perustajat.

M"
välittää palo- ja henki-
vakuutuksia halvimmas-
ta kautta
Ludvig Tallqvist.

T. Leander.

Toimisto awoinna klo B— N e. pp. ja 4—5 j. pp.
Matkustetaan maaseudulle.

WM" £etefoon
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Juho Karpin
I<^ Maalarinlnke!Tampereella,Puutarhakatu 16. Puuseppä

Herra K. Tallqmisti» talo.
HM' Kaikki» maalarinammattiin

4kuulumia tuitä otetaan lehtäwäksi.
Huolellinen työ.

4 Hinnat kohtuulliset.

Kadonnut.
Hvhtokiwinen

korwarengas
latosi Tampereen rautatien aseman ja kau-
pungin hotellin wälillä yä-junalta tullessa,
perjantaina t. t. 13 päiwänä, Löytäjän
pyydetään palkintoa wastaan luomaan täkä-
läisen poliisitamarin etsimän osaston kont-
tooni».

«Aamul. 2 t. 10 r.)

oL 22 p.Tampere, E
KllMllWiljelyljckil.

Kauranleiktlluta toimitetaan pa-
rasta päätä näillä seuduilla. Opas-
tukseksi maamuiljelijöille kerromme
sen »vuoksi seuraawassa, »nita eräs
asiantuntija ammattimies kauranivil-
jelyksestä neuivoo.

Kauraa »viljellään meillä eilitcn
kaikista »viljalajeista, etenkin muuta-
missa paikkakunnissa, niinkuin esim.
etelä- ja keski Pohjanmaalla sekä kai-
kissa suuremmissa kartanoissa kokomaassa, mutta tamaniviljelystä »voisi
ja pitäisikin harjoittaa paljon suu-remmassa määrässä, niinkuin olewa
lnaanmiljelijälle eniten tuottama »vil-
jalaji. Sillä sen hinta ei koskaan
ole niin »vaihteleivcnnen kun esim. ru-
kiin hinta, syystä että kauroja aina
ostetaan ulosmientiä »varten. Iaon
nlustalla, riihitetyllä, suomalaisella
kauralla aina hymä menekki englanti-
laisilla miljamarkkinoilla.

Ilman kauroja ei meillä olisi mah-
dollistakaan harjoittaa järkiperäistä
karjanhoitoa. Sillä kaikista »vilja-
lajeista on kauroille annettama etu-
sija wäkirehuaineena, syystä että ne
fisältäivät taitkien eniten helposti su-
lamia raivintoaineita ja kuitenkin
oivat »verraten muihin »vätirehuihin
kaikkien halmempia. Kaikki eläimet
nauttimat mieluimmin kauroja, jotta
oivatkin kaikista »viljalajeista terivcel-
lisintä ruokaa. Kaurat, »vaikka omat-
kin lowakuorisia, oivat kuitenkin erit-
täin helposti sulamia ja syö niitä
niinhywin hemonen kuu lammas »nie-
luiscsti kokonaisina. Nautaeläimille
oivat ne sitämastoin aina rouhitta-
»uat. Sekä nuorelle karjalle että lyp-
säiuille lehmille oivat kaurat oimal-
lista ja ryytilnäiseSti hymänmatuista
rehua, jonka »vuoksi ne myös anta-
»vat hyivää maitoa, jolla on tietty
hywä maikuwsmoima kaikkiin meije-
rituotteisiin. Sentähden on päimit-
täin ruokittama 1 ,'l 2 kiloa kauroja
lehmää kohti, jas tahdotaan malmis-
taa paljon ja hywää maitoa.

Sitä paitsi kaurojen oljet oivat
suurimmasta arivoSta eläimien ruo-
linnassa. Taliviruokintaa oljitta ei
:voidä ajatellakaan, »vaikkei olkia solui
pitää »välttämättöminä sen rawitse-
-svan »voiman tähden, jonka ne rehu-
aineena sisältäivät, ulaan enemmän
tarpeellisena täyterehuna. Mn leh-

Kirjelmä pillvistä.
'Tinua ystäiuäiseni »varmaan suu-

tuttaa, kuu en käynyt sinulle hyiuäs-
tiä heittämässä, ennenkuiu lähdin tän-
ne yläilmoille. Tyy oli näet se, ett'en
kerinnyt, minulla oli nimittäin niin
tamaton kiire, tv» piti haalia turkit,
tallukset ja muut tarivi»varustukset
kokoan, sillä täällä ylhäällä o» koivin
kylmä. Tuonet siis ehkä anteeksi,»var-
sinkin kun muistan sinua ensimmäi-
sellä kirjeelläni, minkä täältäkirjoitan
maan päälle.

Sinua »varmaankin haluttaa kui-
tenkin tuulla taittein ensitsi,mitsi mie-
leeni mältähli lähteä »tähtiä kohden".
Seuraawahan oli syy. Sinä tyllä tie-
dät, etten minä ole wielä koskaansaa-
nut pukea päälleni muuta tujn,,yts-
puuttisen"housut siellä alhaalla magn
päällä. Minä näet olen semmoinen
oleilla, josta sanotaan että sellaisen
tulee alla »vaiti. Tämä seikka »linua-
ti», ihmisparkaa, on tuuman siells
alhaalla harmittanut. — Kun sitä
paitsi minulla sn, niinkuiuDtiedät, to<-

mät oivat saaneet ateriansa moimal-
taista rehuaineista »vaatiivat ne ni-
mittäin woidakiensa sulattaa ja hn-
»väksensä käyttää näitä ralvintoaineita,
että maha on täytetty. Tämänkal-
taiseksi täyteaineeksi soweltuwat oljet
erinomaisen hymin. Olkien armo re-
huaineena on toki hymin erikaltainen.
Kauranoljet omat, kuten tunnettu,
meiluiseinmat kun syyskylivöoljet, sil-
lä ne oivat pehmcimmät ja hienoiin-
»nat sekä ramintoaineet, jotka ne si-
sältämät, owat sulawaisemmat tui»
syyskylivö olkien.

Jos kaurat niitetään oikeallaajalla,
on oljella yhtä suuri raivintoarmo
kun niitty-heinillä. Mutta taivalli-
sesti rikotaan tätä »vastaa»», sillä usein
kyllä saa kaura olla »liittämättä pel-
lolla siksi kun olki tulee aiwan »val-
koiseksi ja jyiuä on kypsynyt lomaksi.
Jos silloin sattuu »vähänkin tuulla
eli sataa »uarisemat suuremmat, liila
kypsyneet jyivät peltoon elikkä kanssa
tekemät ne sen itse niittämisessä, jota
useinkin ollaan tilaisuudessa nähdä
niittämisen lopeteltua, jolloin pellolla
on »varejywiä, jotka huivinkin riittäi-
simät saman alan kylmämiseksi. Jos
sitäwllstoil! »viljankorjuu toimitetaan
oikeaan aikaan, se on kun oljet ru-
peamat ivalkenemaan, »vältetään jy-
»vicn »variseminen, joka on suurinta
tuhlausta ja olkien raminto-armo
enenee melkoisesti. Jos niin olisikin
ettei pienempien olkien, jotka oivat
juurimesoista kaswaneet, jyiuät ehti-
sikään täydellisesti kypsyä, on tästä
kuitenkin »voittoa, kun ne suurimmat
ja paraimmat jywät pelastuivat laa-
reihin ja oljet tulevat silloin niitty-
hcinien wertaisia. Todistukseksi sii-
hen, kuinka »välttämätön kauramvilje-
lyksen laajentamme» on »voidaksensa
»voittoa tuottaivalla taivalla harjoit-
taa karjanhoitoa, mainittakoon, että
niissä paikkakunnissa joissa kailrcm-
»viljelystä oil enennetty on NM kar-
junhoilo melkoisesti' edistynyt.

Kuurat oivat »välttämättä riihittä-
»vät eli ainakin jy»vät — jos kaurat
pellolla puidaankin puimakoneella —
riihessä eli erityisessä kuiwaushuo-neessa hyiuin kuilvattawit, muutoin
niitä on mahdotonta kauemman aitaa
säilyttää pilaantumatta ja kadotta-
matta itämäisyyttänsä, eikä tuiiuaa-
mattmnat kaurat liioin käy kaupaksi
Englannissa, johonka niitä pääasialli-
sesti niiedään. Tuomen kaurat oivat
juuri richittämisensä »vuoksi saaniut-
taneet hyirön maineen mainitussamaassa, mutta pahasti kyllä on »vii-
meisinä »vuosina olletitti» tänä »vuon-
na Englannista tullut »valituksia että
Tuomestakin on rumettu tuomaan
riihimött.ämiä kauroja, jonta »uuotsi
hinta on alentunut ja sen entinen
hyivä luottamus ruwennut »vähenty-
mään, joka epäkohta »välttämättä on
poistettama, sillä muutoin tulee koto
maa tärsimään sentähden.

IgH Tuomen taurat menettäivät
hywän maineensa Englantiin jyivä-
markkinoilla, mistä sittk!: maanmil-
jelijä rahaa saa, kun el kauratkaan
enää» kaupaksi käy, jotka nykyään
oivat ainoa »viljalaji, jolla on hymä
menetti. Tiina hyivin »väärin teke-
mät maanmiljelijät ja kauppiaat, että
sen pienen »voiton tähde», jankg h?
satunnaisesti saamat sekoittamalla
kuimaamattonna kauroja kuiwienkans-
sa ja myydä ne Englantiin »viime-
mainittuna tamarana, menettelewät
tällä lamalla. Tämä petos hamai-
taan tietysti heti kaurojen perille saa»
»vuttua, josta etukädessä seuraus on
hinnan alentaminen ja lähettäjän
tauppaluottamutsen menettäminen.

Multa niinkuin mainittiin,»vaikut-
taa tämä muutamien henkilöiden pe-
tollisuus myös ehkäiseivästi koko maan
kauran »vientiin. Ia tämä »voi ai-

ivin lemeä hampaitten jahuulien mali
setä pittil »e«m» selkä, niin jouduin
siellä alhaalla usein niitä mitatessani
kunnakkaiden tsissutuisten kanssa tui-
kanuottasille.

—
Tosin ynnä tukka-

nuotassa mcii! »voiton useimmilta heil-
tä,mutta he paiumat jotain hampaan-
sa koloon ja sieltä he sen sitten tar-
mittaegsa jaminun tietämättäni ulos-
tiskoiivat. Esimerkkinämainitsen muu-
tamia semmoisia seikkoja.

Niinkuin hyiuiil muistat,minä olin
lauman, jopa puolikymmentä muotta,
hoitanut asessyörin suurta tauapar-
wea ja olinnähnytmonen uuden su-
tupolmen heitä ylenemän silmäini edes-
sä ja myöskin saanut HMtä tunnon
kansalaisia heistä kanojen waltakulz-
taan. Te oli minulle ylistykseksi ja
kiitokseksi. —

Mutta ti sle sen maa-
ilman elo aina makeain leipäin päi-
wien wiettoa. Tattuiva terran ja
juuri nyt ennen tänne lähtöäni >e
sattuikin, että kanasta, jonka se piti
olla miuun armeluni mukaan, tulikin
kukko. Te oli lrält sitä muukalaita ro-
tua, josta en koskaan oikein
»vanyana, mikä se milloinkin oli tu>
lema, tm ts«wamispäimät tuliwat

kaan saada suuria hankaluuksia, jos
tätä petollisuutta pitkitetään. Sillä
Tuomi ei ole ainoa maa, josta kau-
roja niiedään Englantiin, maan niitä
on monta wllikeitll kilpailijoita tällä
alalla. Etenkin »viimeisinä wuosina
on Pahjois-Ameritasta rumettu lä-
hettämään suuret määrät hyiuin tui-
wattuja kauroja Englantiin, jotka tie-
tysti tulemat »valloittamaan kaura-
marktinat jos Tuomen kaurat »nenet-
täiuät wanhan hywän maineensa.

Tässä on suuret summat maa-rassa, jos ei aitanansa yksimielisesti
ryhdytä ponteivin keinoin tätä pahaa
»vastustamaan. Se un helppo kaup-
piatten kauroja ostaessa eroittaa rii-
hityt riihimättöinistä ja säilyttää ne
erillänsä sekä samate myös myydä
ne. Kauppiaat itse tulemat, paitsi
että he mcnettäiuät hywän mai-neensa, eniten kärsimään mainitusta
petoksesta, sillä englantilaiset kaup-
piaat maksamat tietysti tällä lamalla
seatuista kauroista ainoastaan polku-
hinnan, niinkuin kuimaamattomista
kauroista maksetaan.

Tampereelta
ja lähiseuduilta.

— Kansaiulväliseu geoloogi
sev matkan osjelmasta maiuit
semme wielä seuraamaa;

Tänään saapumat geoloogit Tamp-

ereelle k:lo 1,i4 i.-P. Aamiaispäi-
»uälliset Bauerin rawintolossa.

Täältä lähtee ylimääräinen juna
k:lo 2,!.» i.-p. Tiuroon, jossa pysäh-
dytään puoleksi tunniksi kimilajeja tar-
kastelemaan. Tieltä jatketaan mat-
kaa Tuoniemelle, jossa pysähdytään
15 milluutitsi ja jatketaan sitte mat-
kaa Kulowedelle, jossa niinikään on
15 min. pysähdys. Kuloivedeltä teh-
dään malka Heinosilla Maurin tarta-
noon j» sieltä palataan Kuloivedelle,
missä noustaan junaan ja tullaan
Tampereelle k:lo 8,53 i.-p. Illallinen
Bauerin ramintolassa.

Maanantaina elot. 23 p.nä
Netti höyrymcnecllä kzlo U a.-p. Nä-
sijärivelle. Laiwaösa tarjoillaan moi°
taleipää, maitoa ja olutta. Teiska-
lassa rouma Tammelander tarjoaa
kongressin jäsenille päimälliset t:lo 5
i.-p. Paluu Tampereelle tapahtuu
illalla, jolloin juodaan teetä Konsu-
linsaarella.

Tiistaina elof. 24 p:nä:
lähdetään Tampereelta k.lo 9,2 a.p.
Tniuulan asemalle, jonka läheisyydes-
sä tehdään tartllstuksia 15 min. aika.
Pitkitetään matkaa Orihmedelle, mis-
sä »oiimytään noin 11/»l1/» tuutin. Tar-
kastusretkeltä palattua asemalle f:lo
\-2,ii päiivällä syödään aamiainen.

—
Lähtö Crifeipetjen asemalta t:lo 12,&o
i.-p. Halimaan pysäkille, j.6iine saa-
mutaan l,40 i.-p. Tieltäajetaan he-
»posilla Kangasalan kirkonkylän har-
juille. PHimglljizeii kirkoutylässä f:Io
5 i.-p. Lähtö aseillall/e k:f» 7,^ i.-p.
Juna lähtee Tampereelle f.-lp 9 i.-p.
ja saapuu perille k:lo 9,2^ i.-p. Teen-
juonti Pyymttllä.

Keskiiuiikkona elok. 25 p:uä:
Lähtö k:lo 11 a.-p. Tampereelta Lie-
lahdelle, jossa lartanonomistaja v.
Nottbeck ottaa »vastaan retkeilijät ja
tarjoo aamiaispäimälliset Lielahden
kartanossa k:lo Ii.-p. Lähtö Lielah-
päälle; — niin, nyt sattui se onnet-
tomuus.

— Asessyöri kutsutti minut
puheilleen. - »Eikö tiedä,et-
ten minä tar»vitse tarhassani enää
kukkoja." — „Oi herra asessyöri, en
minä uroita noita muukalaisia!" —
,Mai muukalaisia, mai et kunnioita
muukalaisia!" — »Mää pellolle." —
En muistmjut että asessyöritin oli
muulalainen. Eillslft wfftzta huo-
masin, lun eli»l synnin tehnyt. Miu
menetin paikkani luonmuukalaisen tu-
kon tähden. Herjesta minne nyt."

— Rupesin muistelemaan,ciko mx--
nulla ollut sukulaisia edes faupumjin
wirkamiehissä. Muistin fotoin, ettYi
minulla ollut niinkuin Liisalla, joka
oli pääSsyt lukkarin matamin" toi-
mesta pastorin »aidan ja haarakan-
lunten pesijäksi. Elollut miniitfä muö/z-
-tääii tuttqunia posteljuonia ppliisfia
toi nstitelaria, joidenPuoftolauseide»,
nojalla olisin wsinut pääZtä edes, kup-
parin »virka ,n. Tässä »viime maini-
tussa »virassa olisinkin hyivln pereh-
tynyt, sillä äitini oli opettanut minua
ennen fim pohjanmailla elelimme setä
tupafviißOiii' ia kiroilemaan ynnä syl-

delta k:lo 3,z» i.-p. ylimääräisellä ju-
nalla Tampereell», jonne saa»vutaan
k:lo 4,4,, i.-p. Tampereelta lähdetään
k:lo 4,z? Lahteen, jonne saamutaan
k:lo 10,4 i.-p. Riihimäellä syödään
illallis-ateria t:lo B,iusi.-p.

— Keis. Turun howioiteu-
den kanuewiskaali Gustaf Ar
wid Tchylierson on oleskellut pari
päiiuää kaupungissamme tarkasta-
massa täkäläistä oikeuslaitosta.— Yliopisto. «NomoSti"-leh-
dessä kerrotaan, että menäjän kielen
ja kirjallisuuden professoriksi meidän
yliopistoon on nimitetty eräs Man-
delstam, joka on dosenttina Pietarin
yliopistossa. Mitä perää tuossa
Nomostin" kertomlitsessa lienee, ei
U. S. tiedä sanoa, mutta, sen mu-
taan se on luotettamalta taholtakuullut, ei ole mitään »virallista
tietoa tuosta nimityksestä tullut.

Muuten lausutaan Nowostissa"
lujat kiitokset sanotusta Mandelsta-
mista, joka katsotaan uuteen mirkaan-
sa erittäin sopimaksi.

Sijaisen palkkaamiseksi sillä aikaa,
kun pyhän Raamatun alkukielten a-
pulainen toht. T. E. Ttenij on osal-
lisna uuden raamatunsuomennoksen
työssä, an määrätty 4,5000 marttaa.

Kopistiksi Suomen pas
siwirastoon Pietarissa on mi-
nisterimaltiosihteeri heinät. 27 p:nä
1897 nimittänyt ylioppilaan O. A.
I.Tandqmistin.— Uusi osotekalenteri tckeil
la. Ensi jouluksi aikoo kaupungin-
»vouti Toiivo Tnäll toimittaa osote-taleilterin, jota käsittäisi Tampereen,
Hämeenlinnan ja Porin kcmpunkicu
paikallissuhteet ja osoitteet; sainoin
liitetään mainittuun teokseen kunnal-
lisia tietoja koko Hämeenlääni!! pitä-
jistä ja Porin lähistöltä. Teos tulee
aiwan täydellinen ja on siis miclihy-
wällä t^rwehdittämä.— Lääkintiilaitos. Tampereen
yleisen sairaalan lääkärille P. V.
Oranbergille, joka aikoo ottaa osaa
kllilsainmälisen, Mosko.vassa pidettä-
män lääkäritongressin kestusteluihin,
on myönnetty »uirtaiuapautta yhdetsi
tuukandeksi t. t. 1N p:Stä lukien.— Pieni tulipalo Talossa
n:o 6 Werkateylaankadlin »varrella
pääsi »valkea irti eilis-iltaua nain klo
7 aikaan.. Mainittamampaa wahi»»kon
ei kuitenkaan syntynyt- Wesi »vl^.n
hieman turmeli erään ratennuts>,'u
tuleen syttynyttä ullakkoa,, Talan
omistaa Iso-Kartano eli Wälmälä,

Tnli oli päässyt irti kolmella
sokkcella pojalta jotkaasuimat talossa.— Raittiusmielistenkokoukseen »viime perjantaina Liiton talol-
le oli saapunut noin puolifataa hen-
kilöä keskustelemaan, kuten jo eilen
mainitsilnme, uuden oluttehtaan pc-
rustamispuulian estämisestä. Kun
ensiksi opettajaMäki oli kertonut jitop-
pouSpnheen lisääntyneen fau^ungiö-
famme ja etta uusi öUittel)|)qi encil-
täisi kurjuutta sekä sen asemaan -
fc kun aiotaan rakentaa lähelle suom.
tyttökoulua, kirkkoa i). m. — että tel)*
taasta neuffiuaqij epäteriveelliseen il-
maan y. m. katsoen, malitsi kokouZpuheenjohtajakseen hra Mäen ja fih.
teeriksi hra Tuomisen.

Masta syntyi pari tuntia pitkä
keskustelu. Usejmmat puhujat moit-
timat kansallismielisiä, ett,ä nämä kcu
dehtien tqtäläisten, nykyään ruotsitko-
jen halluchsa oleivien alut tehtaitten
suuria tulolähteitä, glimat ryhtyiicet
sanotun, perustettaiuan tehtaan l»saf
käiksi. Mainittiin,^kokouksessa,ettei
Aamulehtikää»,, )uoul. klnbin äänen-
kannattajana, »vielä «ll>!t torjunut fitfi
yleisesti huudettua seikkaa, että sua»n.
jetsiinään, iiiintuin aimo tnppari»
wirkaan kuului.

Mutta mitäs minä tyhjää löpisen,
minä lähdinsiis tänne kun ci mistään
paiktaa auennut. Tule sinäkin ystä-
mani tänne! Täällä yläilmoissa on
fjnniiif hupaista. Cifein minua hytä-
ottaa 'fatféllejjfanrfinne alas, kili! si-
näkin kuljet kuin muurahainen, Kuu-
lin jotain kilinää taisimat soittaa kirt-
fpgu siellä alhaalla, ainakin näi,lsinul-
lakin jonkun paksu,,! pään
kädessäsi, fuij mennä pyyhit espiksellif.
Te on tosiaan hauskaa, että siellä fan?
dään ahkerasti kirkossa, maikka jos'
lus olen ollut mielipahoillani siitä,
tun heti sieltä pelattua yStämykset
rupecmat toisiansa parjaamaan niin-
luin näin, tun katselin täältä alas
miinie sunnuntaina. Täällä ylämaail-
jnaöja ci koskaan kirkosta tultua pa-
miellä IMmMänsä. Waikka 3?}arS
tähden asukkaat oivatkin paljon ifijfejiv
via

'
olemanansa tum me, jolta Maas-

tji olenMc t^jllue muuttaneet, niin
jimöt"he lsblaan ullhota, että metjn
jo olemme jotain ja tsibamfije tii^jj
»vieläkin paremmiksi.

Wiime testiwiiklona kulti tästä lie-

klubin jäseniä tuuluu sanottuihin osat-
tuihin. Hrat Osonen ja Turtonen
lausuimat mielipahansa, jos todellakin
suom. klubin jäseniä siihen kuuluisi,
maitta he sitä muuten epäilimättin.

Puheena oleman tehtaan paiktaa
melkein kaikki pitämät sopimattomana
ja lausuiivat mietteitään sen rakenta-
mista »vastaan. Niinpä ehdotettiin,
että käännyttäisiin hra lohnsson'in
puoleen pyynnöllä, että hän muut-
taisi aikeitaan ja siirtäisi tehtaansa
innualle. Luulipa jotukaupunkimme
rakennusjärjestelmällkin estämän kes-
ti kaupungille tehtaan penlZtamisen.
Myöskin termeyshaitolautatunnan ja
taupungiuivaltuuston toimottiinasiaan
sekaantuivan. Lisäksi ehdoteltiin »vie-
lä että käännyttäisiin lääninhallituk-
senkin puoleen, jotta tämä ei »uah>
luistaisi rakennuspiirustntsia sanottua
tehdasta warten.

Kokous asetti 5 miehisen komitean
näitä ehdotuksia ja toiwomutsia pe-
lille »viemään.— Nuorisoseuran tnukaufi
kotoutsessa eilen illalla oli kelpo-
lailla jäseniä. Ohjelman suoritus
olikin kauttaaltaan »varsin ansiokas.
Mainitsemme ainoastaan hra Kalle
Lehmuksen nuorisoseuraaatteesta pitä-
män, erittäin »valaiseman ja kauniin
esitelmän, jota innokkailla kättentapu-
tuksilla ja hymä huudoilla pallittiiin.
Uusia jäseniä tirjoittautui moniaita.— 3Bnofijuhlaansa imettää
W. P. K. tänään Pyynikin Kentöllä
klo 4 j.pp. Ohjelma on hupainen;
mainittakoon siitä ainoastaan ilotu-
litus.

— Tampereen vrkesteriyh
distys antaa eilslmniäison helppota-
juisenkonserttinsa tänäsyijynä tänään
klo 8 j.pp.scinahlioneella. Ohjelma
sisällää alllisoito!» Auberin op. Fra
Diamolc,,; TtrauSfai» Morgenblättcr"
»»'iniscn maissin; In stiller
Tliindc"; loppusoiton Wallaccn op.
Maritana"; alkusoiton ja kuoron
Wagnerin op. »Nienzi"; Grutzmache-
riu uiikarilaineil fantasiia, esittää hra
von Berlcpsch; Luncbyen Unikuiuia
fantasian; alkusoiton RoSsinin op.
»Teivillan Parturi;Ncsmabdan para-
phra Lorelcista" ja suomalaisten
marssin.

Toiwottama on, että tamperelaiset
tiUijaliifniiina fiiapmunt konserttiin,
ja sentin tähden etta ornat tilaisuu-
dessa ensi ferran tuulemaan uuden
[eflaufwttajan, hr.i Pa ,l von Ber-
jepfil/jn, efiti)t|"ii). Jiifijolman näyt-
tefnu aitana pn näes Ijia v. Berlep-
sih '|u||rgl{q ~niert^(i)f|"e!l3 esiintymis
favel|ime§taii Hj. ■-Okkilusriu foittg*
finuntöiii finiötnoU! fa«iiinu]^|a.— Tampereen tullikamarista
on lähetety Helsingin taupuiigille tu-
lowia tuulaatimatsuja wiime heinä-
tuulta 58<» !!lk. il. 2.— &nnvct «rpaiaifet ja ilta
l)MU'it toimccupaiuiaau hnouleiiila
Pirffalsöfa SBi^etan kylan Äramilla
itoofenmäen p^loniiskuhuoncen ra-
feuuHöialjaölon hiivaksi. Iltainas-su inUf jJila.tnääii csitclinän hra I.
W. Hellberg

'
Muuten tuujuu «hjel-

maan soittaa ijniiiiinllnteljtann soitto-
kunta», näntclmä kap^le »Omituisia
sairaita", fupfcttilauhia ja lopuksi
liiiQtijU':4 ilaliililus. Pääohjellnan
loputtua alkaa »teinen taiasi. $$1)-
-ryalus »Sampo" roiepi ivateä täältä
arpajaisiin klo '/s 3 ja 5 j.pp.

Talnvereeukäjifyö jateh-
dasylibistykseu loajtuuiettujen.
kokous on huomenna klo 6 j.pp. tll-
walliscösn paikassa.— WyodcntlfjostO! ilmoittaa
läänin furoernööri toisessa, roupfif^
tomuffesjfaan seuraaivass :Wch!,gslli, jsiifn wiljelys s», mer-

marlkyybillä hymää mauhtia Andree-
fin se ruotsalainen, jolta aseösyörim»
mc sanoi kerran ankkoja tilanneensa,
ohitse-, hän oli Innoin ihastunut mci'
dan oloihimme ja fauoi tuoivansa si»
nullcfin teriucisiä minulta, fun hän
palaa termaamasta pohjoisnapaa. Mi»
na keitin hänelle kahmit ja olimme
qijfejn tuttamia, »vaikka hän ("anotaan
ölewa» siellä maa!, päällä ylpeä. W-
pci)S latoo näet pakkasessa; ei'jiiB huoli
kehoittaaPorin kerjäläisiä tänne muut-
tflfH<Wßi — S?l)li4 se Ändree taitaa
flila jjijiiiä x\\ii$

f tsgia ijsn elättiätäällä taka matta» kahta rep.fiäfin ilj
man työtä.Minunkin hän olisi otta-
nut mukaan jamaksanut oikein kunnon
päiiuäpalfan, mutta minun ci sopinut
lähteä sillä minun täytyy hakea puita
aina Marsin toriltaasti jonne on aika
matka tältäpilmen [ongalta, jolla minä
afun'

Mutta mielä !atp.aat yhtä tietoa
minulta/ sitä nimittäin minfä toimen
olen täältä saanut. No niin minä
olen ,/päältäkatsoja", toisin sanoen
fémmojne.nnolla ej ole mitään nu>faa,'Wa4'niuuit ■«älfjaq; ettij teisetsaaivat siitä puheenaihetta. -täällä an

rattain «vähemmästä armosta, ooö-
tetaan ylimalkaan keskinkertaista sa-
toa, wieläpä siitä parempaa, mikä
koskee TammelaniaHauhonkihla-
kuntia
Rjiufiiötä obotetami ljnmää )atoa
Hauhon kihlakunnassa, lukuunotta-
matta Janakkalan piiriä. Someron
piirissä Tammelan kihlakuntaa ja
Korpilahden piirissä Jämsän kihla-
kuntaa, mutta muissa osissa lääniä
keskinkertaista tahi parempaa satoa:

Ohrasta ja kaurasta katsotan»
sadon yleensä tuleman keskinkertaista,
paitsi Ruomeden piirissä Nuomeden
kihlakuntaa ja Längelmäen piirissä
Jämsän kihlakuntaa, missä tulo odo-
tetaan tuleman alle keskinkertaista,
kun sitämastoin sato näistä miljala-
jeista muussa osassa Jämsän kihla-
kuntaa, Hattulan ja Lopen piireissä
Hauhon kihlakuntaa ja Someron pii-
rissä Tammelan kihlakuntaa katso-
taan tuleman keskinkertaista parem-
paa, paikottain jokseenkin hymää;

Mitä setä miljaan tulee, joutamer-
kitys läänille on tultenkin »vähäinen,
oivat sadoutaimeet ylimalkaan samat
kuin ohran ja kauran suhteen;

Tattaria ei »viljellä läänissä;
Herneet, niinkuin myöskin mikkeri,

missä sitä lviljellään, katsotaan an-
taman hywän sadon Someron piiris-
sä Tammelan kihlakuntaa, Hattulan
piirissä Hauhon kihlakuntaa sekä Kor-
pilahden ja Jämsän piireissä Jäm-
sän kihlakuntaa, mutta ainoastaan
keksinkertaisen sadon läänin muissa
osissa paitsi Pirkkalan piirissä Pirk-
kalan kihlakuntaa ja Jokioisten pii-
rissä Tammelan kihlakuntaa, niissä
sata odotetaan tuleman keskinkertais-
ta parempaa;

Sato perunoista ja muista juuri-
kasweista katsotaan läänin muissa
osissa tuleman keslinkertaista tahi sii-
tä parempaa paitsi Hausjäriuen pii-
rissä Hauhon kihlakuntaa sekä Korpi-
lahden ja Jämsän piireissä Jämsän
kihlakuntaa, joissa hyivää satoa toi>
ivataan;

Myöskin humalasta,pellawasta ja
hampusta pitäisi sadon ylimalkaan
tulla keskinkertaista cli siitä varenl-
paa;

Heinänsaanti woitanee yleisesti ar-
»vostella teskiilkertmSta huonommaksi,
paitsi Tammelan, Urjalan ja Joki-
oisten piireissä Tammelan kihlakun-
taa, missä tulo on ollut keskinker-
taista setä Hauhon kihlatimnassa,
jossa heinänsaanti on tullut keskin-
teätaista parempaa, mikä toäkee kyl-
»uettyjä niittyjä;

Minfljin edelläalemagta fertpmuk-
sessä näkyy, on yleensä tyydyttawä
Mllodentnla läänissä odatettgiuana,
paitsi mitä heinään tulee, joka k»i-
tenkin on korjattu erinomatsen suo-
tuisan sään »vallitessa, niin ett'ei kat-
soen siilienkin,että tewätwilja ylimal-
kaan tulee antamaanrunsaasti rehua,
kuitcnsaau mitään mainittamaa puu-
tetta kalhainehuu suhteen ole peljät-
täiuissä.

Uusi massa ja paperi
tehdas^». Ryätö». koskeen lähellä
Ostalan rautaticascnlaa Ätsärissä
on hxa Hmar Z)ltiö täinen kesänku-
luessa rakennuttanut 4 kiivellä työS-
kenteleiväi» puuhiomolaitoksen, johon
seinät on »»luurattu tiilestä ja suu-
rempi »vesiränni saitostä käyttäwcjn
meden johtoa »varten tekonaan li-
mestä. Tehdas joutunee käyntiin
ensi fyun ajalla, kun töitä näytään
jouduttaiuan hilein tulisella liir«ellä.

*) Tiima uutinen oli jo eilisessä leh»es-
[finfine, n>>>lta iqtqjan, m foreljtuumilufijfli!
jotfcniqua min iiiivljciUifeiui, -.aa iwiuuij
on p.itfo se oifiiistuna tofoiuiau mielii jul-
laista..

nimittäin tarninuut oitein perustaa
semmoisia »virkoja, joista saa »vaan
palkan toisten hänniksi, että syntyisi
suunkopua, parjausta, panettelemista.
Mutta täta tanuitaan täällä ainoas-
taan sen »vuoksi, että täkäläiset aina
muistaisimat tämän näytelmän ioh-
bosta — sillä se on »vaan koomillista
näylleleliiistä

—
olla kaipaamatta

tofoijtfj ' fiiiiK ajqs." Tillq g»? jjjg^
botijiita päästä enää siinne fäfai|th.
Minä olen siis oikeastaan näyttelijä^
»vaikka olen paältäfatjojafiij". Jäi
(jäi) lujitti» liHijitaiui ijiiut >eWnoi>
ne,,, jofa pqremmi» sopisi johonkin
muuhun. Hauska an kuitenkin olla
fiiinifui, sillä täällä on kuollut riita,
panettelu, parjaus, »vaikka koetetaan
sitäkin tapaa »vielä kumannolliseäti
esitellä.

Mutta nyt minä [anon sinulle hy-
mäöti ia lähden iudfi;ifct!c i^uuUtiUjs-.
ni nukkumaan." £öiBte fun kerkiän
kirjoitan enemmän, mutta lähetä mi-
nulle nnt wastaus pian. Ofotteeni on
Hlaisin esikaupunki falamafatu ja
fiinien talo. Woitasi {joiuin, i)9tä=
n'u>l s.,a te,,ll^l)tl^^M^M^DM^

st.
-

ft,
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Hämeenkatu 11, Rautatienaseinan ja isonsillan wiilillä. —

Nyttemmin on hra Yltiö tehnyt
hrojen tehtaanmestari Anton Pokin
ja kauppias I. A. Johanssonin
kanssa, Tampereelta, yhtiön siten,
että mainitut hrat omat ostaneet
mainittua tehdasta.

Hra Pokki tulee siirtymään nykyi-
sestä toimestaan täkäläiseltä Katto-
huopatehtaalta Nyötän tehtaan tek-
nilliseksi johtajaksi. Hra Miö jää
edelleen hoitamaan tehtaan kauppa-a-
-sioita ja konttooritoimia.

Tarkoituksena kuuluu oleman laa-
jentaa laitos paperinmalmistus-osaö-
tilla:

Suutarinammattilaisten
yleinen kokous Helsingissä

16—19 pnä elokuuta.

16 p:nä t. l. Hra M. Virtanen
amasi kokouksen lausuen kaikki terme-
tullciksi ja toimoi, että kaikki edusta-
jat näiksi päimitsi irtautuimat yksityi-
sistä näkökannaistaan ja toettaisimat
taimia yhteisen edun hymaksi. Sen
jälteen Helsingin Tuutariammattiyh-
distyksen puheenjohtaja hra A. 3i-
wenius pyysi kaikkia läsnäolemia
edustajia jättämään maltatirjansa
tarkastettamiksi ja hymäkfyttämiksi.

Kokoukseen saapuneille jaettiin sen
jälkeen siemät punamalkoset rosetit
juhlamerkeitsi. Sen jälteen malit-
tiin kokouksen puheenjohtajaksi hra
E. Talin, marapuheenjohtajatsi hra
H. Lehtiö, pöytäkirjuriksi oli enem-
min hankittu hra T. Tainio.

Kysymyksiin Eikö olisi tarpeel-
lista ammattilaisissa herättää ja mi-
reillä pitää raittiutta, Marsinkin eh-
dottomuuden lannalta katsottuna?"
ja Mikä on syynä, että suutarit
niin usein pitämät mapaamaanan-
taita ja mitä olisi tehtämä tämän
epäkohdan poistamiseksi?" »vastattiin
seuraamasti: »Olisi toimottama, et-
tä työlflli^ajat paremmin kuin ennen
lualmöisimat' työhugneiärjestystä, et-
teiniät pqästäisi nioppaja eitä, mäfi-
juomia työhuZn,«inin jc^ ehdottomuu-
den kannalle it!,e asettuen ja esimer-
killään osoittaen raittiutta ja mält-
tämättömästi toimittaisimat oppilaan-
sa raittiusseuroihin ja muihin oppi-
kursseihin. Wapaamaanantain suh-
teen pitäisi työnantajain malmistaa
työtä töymiehille, ettei heidän tar-
mitsisi sitä odottaa ja kehoittaa ja
jos mahdollista pakoittaatin työnte-
kijöitä ammattiyhdistyksiin yhtymään
ja heidän joutohetkinänsä lansauo-
pistokursfeihin, iltatouluihin ja mui-
hin simeysseilroihin menemään. Wa-
z)aamallnänfa^il mieltään on syynä
etupäässä rajattoman pitkä työpäimä'
on siis tyäskenneltämä siihen suun-
taa»l, että saataisiin lyhennetty työ-
päuyä lain lautta määrätyksi.

Myöskin uitqisi jqlalseSfq wexs-
taaö>a ottaa kälitäntöön järjestys'
säännöt, joissa olisi otettu huomioon
funMankinsiuoliset oikeudet ia mel-
»uqllislfubet.

Kysymystä: ,,Eikä Mi tarpeeF
listq, että ammattisanasto saataisiin
täysin fuomenfielifefft la semmoisena
käytäntöön?" päätettiin: että paikal-
liset ammattiyhdistykset walitsisiwat
toimikuntia, jotka näitä parannuksia
pohtisnoat ja ja sitten lähettäisiwäi
apuansa mitali mahdollista Helsin-
kiin pääwaliotunnalle; joka ne lopul-
lisesti Kotikielen sauvan JuofiaUifeUaaiciilln sitten täydellisesti suomentaisi.pfciion päätoimitunnan maali jätettiin
Helsingin suutarien ammattiyhdistyk-
sen ja liik^eenharjoittajain Uiton toiZ

Lnitcttnmaffi.'
MiMWWI «Noitta tqimet aiucil

tehqkkaampia Wteeflifcn 'tjfjjtetfiioöii
|t)»i|qf!i"

'
ipa^taitiiu: fttci ammfttti»i]tj^étiiff?t fwfin paillqlunnqn °l«^

fiiljtcitten mufqan vnerustaifiiuat lav
uafiriaötoja ja lukusaleja, joista am-
mattilaisemme moisimat saada am-
matti- ja fiimstijsfirjaliifuutta hy«
mäffceii fäi)ttää ja toimeeupaucmalla
ammatti- ja siwiötysesitellniä,luluil-
tatnia i), m. n. m.

Teu,raa,^ie!> ja^Bo.ö(q;
uv.\% alisi fuatama, että teollisuus-
hallitus enemroi fuin tähän asti
edistäisi jalkine työntekijäin ammat»
tifefjiti)Stä, jota matfaral)oja anta-
maila ulkomaan mattoja »varten tahi
ommattioppifursfia toimeenpanMallajjrtjdifa 'rtfaaSfä,?- 'ja' ..Uita olisi
fehtäma amroattiftn)i6tnf|en fototta-

misetsi?" päätettiin pyytää teollisuus-hallitusta perustamaan täkäläiseen
teollisuuskoulmm haaraosastona jal
kineakatemia, joosa opetettaisiin perin
pohjin tuntemaan jalan kehitys sekä
siitä johtuiva jalkiuetetotapa sekä sa-
malla huomauttaen, että ammattiyh-
distyksien puoltolauseille opintomat-
karahojen jatkamisessa pantaisiin
enempi ariuoa kuin tähän asti.

Kysymykseen: Onko nykyinen
oppilasjärjestelmä tarkoitustansa maö
taama ja mitä ehtoja olisi »vaadit-
tama oppiin pyrkijöiltä?" »vastat-
tiin: ei pitäisi ottaa oppiin kansakou-
lun käymättömiä tahi kaikilla oppiin
pyrkijöiltä pitäisi olla kansakoulun
oppimäärää mastuamat tiedot.

Työntcettäjien pitäisi pakoiltua op-
pilaansa käymääu koulua ja koettaa
saada heitä hakemaan kisälliksi opista
päästyä. Ei pitäisi pitää opissa
semmoista oppilasta, jolla ei näytä
oleman taipumusta ammattiin. Pi-
täisi opettaa oppilaita paremmin
työntekoon, että he moisiiuat nopeam-
min malmistaa työnsä kuin nykyään,
että työaika saataisiin lyhemmätsi.

Kysymyksille: »Onka sopimaa käy-
tännössä se tapa, että ilmotetaan
ennen harjaantuneita poikia oppiin ?"
sekä eikö olisi suotamaa, että ru-
mettaisiin antamaan yhdenlaisiapääs-
tötodistuksia?" ja »Onko tarpeen-
maatima, että rumettaisiin pitämään
tarkempaa huolta oppilasten päästö-
todistuksista?" ehdotti »valiokunta
näin kuulumat ponnet:

että alettaisiin ammattiyhdistysten
ja käsityö- ja tehdasyhdistysten
amulla koettaa pitää silmällä, että
elinkeinolain määräyksiä päästöto-
distusten käyttämisestä noudatetaan;

että ammattiyhdistykset laatisiivat
kaarnan päästötodistuksia »varten;
kaarna olisi saatama julaistuksi ja
tehotettaiva asianomaisia mestareja
sitä käyttämään;

että ammatti- tahi työnantajain-
yhdistykset pitämät niin kutsutan
mustan kirjan, johon merkitään
kaikki ne liitteen-harjoittajat, jotka il-
moittamat harjaantuneita poikia op-
pini; semmaisten ilmoittajien nimet
«M myöskin saatama, julkisuuteen,

3l«tf.

— Waltioapua on myönnetty:
miesopettajain palkkaamiseksi Multi-
an Sahrajäriuen kansakoululle 800mk.

Apu-naisopettajan palkkaamiseksi
Kulmalan Kauivalan kansakoululle
600 mk. sekä naistäsitöidenopettajan
palttaamisetsi Multian Sahrajärivon
tansatoululle 50 mt.—

Hyljännyt on senaatti ne
»valitukset, jotta Einarin sotilasivir-
katalon lvuakraaja Kurussa on teli-
nyt §,qmeen r^qitiii f^iuerriäon^pq^=
tölseslä, jossa hän, julistettiin muot-
raoifeutenfa menettäneeksi.— Kiertokoulun opettajatpa
reksi malitsi Lqmmin ki.rkto^e^»patzta
25, halljasta Hämeenlinnan kiert,o,k.ou-
I,un läpikäyneen neitiGma Aleksssndra
Ahlforsin

Muualta Suomesta.
— Prokuraattori W. <3ö

derhjelm, joka heti Mirkaansa as-
tuttuaan sai wirkawapautta, ryhtyi
t. k. 19 pnä mirtatehtäiviinsä.

— Hämeenlinnan iutiifniiiiv
ri on Helsingin kaupungille tulemina
tuulaafimaffuina lähettänyt sikäläisel-
le rahatoimikamarille miime heinä
kuulta 255 mk. Tämän rouoben edel-
lisiltä kuukausilta on.'ti(tnöja Mksuja
åqkéenliitnan. ;' tullikamarista

'
janne

lähetetty kallkiaan 1/295 n^k. — \\.S,— G,tilqffNlN»iga. Kaiun tel
(ajiferroffen afuStaja kertoo: Juttua
makymampaa en ole aitoin kuullut,
luin muutaman sotilaskunniajutun,
mikä minulle on aiman toisissaan
kerrottu tapahtuneen. Te näet olisi
tapahtunut Oulun pataljoonan ollessa
ampumaharjoituksilla Hangaskankaal.-
la. Kuten tietty tiiöjatit?
fMpMuM1 iltasin vuteuff?*, tniéfä
Mlsataan joku wineuwärsy setä lu-
etaan Herran rukous ja siunaus.
Wirren alottaa aina joku asemelmol-
linen ja saa hän sen itse malita.
Nyt oli muuan nuorukainen jonkun
terran altanut tuon kaunM jtsin^rt'
u,aail,mc<tt ihjnp'n t>!turhuudesta ja
hyljäämisestä AH mik on tääelämä
j. n. e." U. EW. 391 J Mutta

tämäpä oli käynyt asianomaisen komp-
panian mööpelille niin kiusatsi, että
oli täytynyt kerran iltarukoutsicn
alussa kieltää »veisaamasta tästä
maailman menon turhuudesta, koskase mirsi muka loukkaa »komppanian,
hänen ja Jumalan kunniaa!" Ia
asemelmollinen tietysti totteli,kuinkas
muuten, sillä eihän toki »virsillä fomi
laukata komppanian, hra määpelinsä
ja mielä Jumalankin kunniaa.

- Gnt. postiekspeditööri
33irpi saapui toissapäimänä aa-
mupäimällä kahden salapoliisin seu-
raamana höyrylaimaNidorotsella Köö-
penhaminasta Hantoan. Tieltä saa-
pui hän höyrylaima Fredrit Wilhel-
millä Helsintiin klo i.p. — P-U.— Wenäläisct Hietalahden
tehtaalla. Helsingissä työlakon teh-
neitten puuseppien kokouksessa tuors-
tai iltana, ilmoitti eräs kokoukseen
saapunut »venäläinen puuseppä tome-
riensa puolesta, etteimät he olleet
tyytymäisiä toimeensa Hietalahden
tehtaalla ja aikoimat seutähden palata
kotimaahansa. Palkkaa, jota heille
oli lumattu, ei ollut maksettu, ja
sitä paitsi oli heidän maikea tulla
toimeen kielen suhteen työnjohtajan
kanssa. He lupasimat samalla »va-
roittaa kotiseuduillaan puuseppiäHel-
sinkiin lähtemästä. — P:ti.

Kirjeitä rrjaaseu-
duilta.

Kirje Teiskosta.
Keisarillisen Suomen SenaatinKir-

kollistoimituskunta on antanut sem-
moisen Päätöksen, että Teiskon Pa-
bustaipalecu kansakouluun saadaan
toistaiseksi ottaa apuopettaja. Tähän
toiétaifeffi" asetettuun opettajan mir-
taan on sittemmin sikäläinen kansa-
koulun johtokunta Manut,niäärätyitsi,
lukukausiksi semmoisia, naiSiijenfilöitä',
jpttq e\iunt ole ypettqjataimeen täysin
»valmistuneita ja he omat mirassa
teimineet nämä lukukaudet ummelleen,
jopa eräs mahan ylitsekin. Neiti Sten-
roos ja Tuomaala, ollen täydellisesti
opcttajlltoimeen malmistuneita, omat
tästä apuopettajan wirasta luopuneet
sentähden, etta faunat muualla opet-
tajan mirau paremmilla palkka-eduil-
la ja muilla mukamuuksilla. Siis täy-
tyy ihmetellä kuinka taitamattomaksi
meikäläisiä luulee ne, jotka rohkene»
mat oudoksua, minkätähden ci Pa-
dustaipaleen kansakoulussa apuapet'ta«
jat miimy enem^ä^ aitga. gljfiViiäm.ä
ouborTujat tflhtomat, että muutkin
Teiskojaifet heidän perässänsä tuota
tqroalliflitaasiaa,ettäapuopettajatmaih-
telemat PaduStaipaleen kansakoulussa,
oudoksuisimat ja. «rmelisimat tässäkoulussa, ehkä itsessänsä ja johtaja I,
Smolanherissa oleman semmoisen mi-
qn,, etta, apuopettajat koulua tammo-
roat, Ia jospa he eimät tätä tarkoita,
niin heidän puheensa on polemiikin
ulkopuolella, leikkipuhetta eikä armos-
teltamaksi aiottu. Siihen lukuun myös-
kin kuuluu Aamulehden kertojan ru-
nollinen,minua loukkaama,mutta tui-
ki selmittämätöin ja peruäteetoinsol-
roauö likaisen lusikan käyttämisestä
siinä, että mainitsin fen tosi-a,sia,n<
että Aamulehden kertLM mutaan
täällä ei, uLkojä fanfiaroulun johtajan
I. Tmolanderin halmentaneen Pa-
dustaipaleen kansakoulun armoa y.
m. s. syytöksiä, joita Aamulehden
toja julkaisee makuuttahil, elia '*tis'=
tolaiset c^iuai hanen' Tanöfaan. ij^t^
m'Wä' näiden HyWeM pqteMy-
b'eöt'ä. iiun ilmoitin että uita Aa-
lyul,ehdeu kertojanesiintymistä ei tääl-
lä hymcitsytä, maan siihen tehdäänmastalause, oli se likainen lusikka hä-
nen mielestänsä, ja ett'ei hän ilkeä
siihen kajota. No, miksikä hän sitte
antoi hymäntahtoisuudessaan likaisen
lusikan minulle edes mainitsemattaettä hän sen tekee suosiosta ja arviosta
minua kohtaan, toska TaM. oaM»majnj^ertajjan^ o^ii fc^lannvt monia
uuipfta. äänelöinnä kuunnella sitä jul-
kista wainoa, jota hän on käynyt sitä
miestä ivastaan, joka »vakaantuneella
mielellä on tunnollisesti ja nuhteetto-
masti lasten opetusta täällä pifemmän
aikaa johtanut eikä lai,M semmoMa
fiito^a,; jäin hanalle Mi »vuotisen apu-
tj^ttaintiaven ylistetyn maitutuksen
turmin tarjotaan.

Kun lahjaa lamallisesti seuraa lah-
jakirja ja Te ett'ette ole semmoista

antanut lusikan kanssa, niin en woi
lusikkaa lukea omaisuudekseni, waansen saatte takaisin; ja siihen nähdenon soimauksenne arwostelun ulkopuo-
lella, — wai kuinka se Teidän mie-
lestänne olisi?

Ihminen erehtyy kyllä. Wai oliko
paljas erehdys takamuosina se, että
kansak. joht.I.Smolanderin jyiuä-
palkan maksussa ivastaanhangateltiin
mastoin suoraa totuutta ja Aamuleh-
den kertoja kallistui sille puolelle,että
I. Smolander maati liikoja? Kun
kerran kunnankokous siihen päätökseen
tuli, että I.Smolander oli saanut
täydenpalkkansa, kirjoitti Aamulehden
kertoja, että tämä koma papu helposti
purtiin pieneksi, mutta kunnankokous
ja Aamulehden kertoja silloin erehtyi;
ci siis Smolander tulematointa maa-
tumt. Tämä on jo selmitetty kyllä.

Koska Aamulehden kertoja myö-
tlninsä erehtyy soimaamaan kansak.
joht. I.Emolanderia, niin mikä näi-
denerehdystenkeskusasema oikeastaan
on, ja mikä niiden lopullinen kohta-lo lienee? Tulemaisuus sen näyttää
ja siihen nähden jäädään nyt odotta-
malle kannalle.

Pohtolaisten kansakoulu riita oli
t::n olikin mcli Kuljulaisten kansa-
tuiiluriidalle eikä Teiskon kunta siinä
häminnyt. Kuljulaisten riita main
johtui sominto-oikeudesta ja heidän
hakemuksensa oli toista lajia, niinkun
he myös eimät sitä päättäneet, että
ti'.'.!sakoulu nykyiselle paikalle rakenne-
taan »vaan asia on saanut sen muo-
don, kun heidän malitutsensa ei pe-
rille tullut, ehkä erään »varatuomarin
wälityksellä sitä puuhasimat ja on
otatsuttu, ett'eimät he malittaneet sitä
maalaan, että Länsi-Teiston tansatau-
lu ratennetaan nykyiselle paikalle, jo-
hon katsoen he omat melmoitetut kus-
tantamaan osaltaan tämän koulun
rakennuksia, kunnes omat Möjärmen
tlnisatouluu osaktaiksi tulleet,

idutta tämä kansakoulu, jota ky-
{an nimen mukaa» on aijottu nimit-
illä Mutalau kansakouluksi, annetaan

iloitsijan tehtämätsi niin,että ura-
koitsija hanttii laitti aineetkin. Se
011 uutukaista näillä tienoilla tuo ai-
neiden hankinta-urakka jaKuljun torp-
parit eimät siitä ole hymillään, eten-
fin koska Teislon manttaali miehet
oroni »vielä pystyneet yhteisiin raken-
nnlfiin hankkimaan rakennus-aineet
auliita metsistänsä. Tahlolaisteu torp;
pdril (itä mastaan iloitseivat, että
pi;)"t)iroät koti kuusen suajasfa täösä
fiuifafoulu?afiqsfq, kastoi meidän
Jctvfpn isäunät. ol.e «rutifttiä,"

Kyösti,

JuNVlltllilllltlllistll.
Herran ehtoollinen tarjoo kelmolli-

sitle djtoolliéroieraille siunauksen,mut-
la feiroottomat saamat siitä kirouksen
ja Jumalan niiaan. Mitä siis mei-
dän tulee tehdä saadaksemme siuna-
utfen? Jos mc tunnustamme
m.idän syntimme, niinhän on
iivh-Utiicii ja hurskas, jokg
incille synnit anteeksi a«jaa,
ja puhdistaa m\'\Ui kaikesta
wääryydestä,»anoo apostoli. Mei-
dän, tule? siis tunnustaa syntimme.

litta julkinen synnintunnustus Ju-
malan ja ihmisten edessä on synti-
selle komin waikea. Lukekaamm?,, W-
tä ?awid sanoo vsqlmiHa ä2. Hän
oli t>>h;u)t, s<zur.<ul Riiuiin,, mutt« ci

fttä tuu,u^stao, Ainoastaan
I^ap ttefi H«NW paliaSia työstään ja
T^!p>i> luuli sen pysymän salassa tää»
14 syystä'. Mutta omatunto ei wai-
eiiuutfaan huutamasta jamoittimas-
ta ja Damid sitte tunnusti Nathan'il°
Ie syntinsä ja sai — rauhan. Mei-
dän tulee tunnustaa itsemme jMsyn-
tiin mikapäaksi. IyS johi pitää fofp
lain, ja tMv syntia yhtä wastaM t?«
?ce yän kolo lakiakin waZta,an. Mei-
dän tu^cc siis tM.nustM syntimme
Jauit^iin fa tHljlaajapojan lailla Iv-
Hiajalle. Kunme näin teemme, silloin
jumala Jumalan fanan palivelijan,
papin, lautta, antaa meille siunaut-
feufa. Pappi antaa sen meille Juma-
lan nimessä. Jokainen piMkubu
ntiitä Jttßtut^u palwelioiua,
t»v Zuniaian salaisnutten huo
ncru-haltioina,sanoo apostoliPaa-
naii 1Kar. 4: 1 ja toisessa va.ikaö-
fn: Niin me olemme bristutscn
puolesta käskyläiset; sillä Ju-
hala neuwoo meidän tauttam
me. Niin me rukoil.e««f siis

Kristuksen puolesta, että te
Jumalan kanssa sowitte. Kun
nyt hänen palmelijansa kehoittaa mei-
tä parannukseen, on se niin tuin Ju-
mala itse sen tetisi. Aiivan samoin
an syntein anteeksi antamisen laita.

Mutta Jumalan sanan palmelija
ci »voi ainoastaan antaa syntejä Ju-
malan nimessä anteeksi, hän woi ime-
lä selittää että jumalattomat eimät
ennen parannusta saa syntejään an-
teeksi. Tämän mailan on Kristus an-
tanut hänelle. Kenelle te synnit anteeksiannatte, niille ne anteeksi annetaan,
kenelle te ne pidätte, niille ne pide-
tään.

Tämä on siis tärkeä wirka, jonka
Herra on perustanut kirkkoonsa. Se
jota katuniaisenll menee Herran pöy-
tään, hän saa olla »varma, että py-
hän ehtoollisen nauttiminen tulee hä-
nelle ijankaiktiseksi elämäksi ja autuu-
deksi. Maallinen ehtoollinen on esi-makua taimaalliseen. Siellä me mie-
tännne Herran ehtoollista loppumat»
tomalla, ihanalla ja autuaallisimmalla
tavalla. Autuaat owat ue, jot-
ka olvat Karitsan häihin ehtoollifelle kutsutut. Nämä Ju-
malan sanat olvat totiset. Ilm.
19: 9.

Metsän siimeksestä.
m.

Hymäutahtoinen lukija ehkä haluaatietää,olisimmekoistuneet kesäkuumalla
metsäin suojassa joutilaana tai seu-
ranneet luonnon järjestystä ja teh-
neet senHnitä työksemme on kohtalomäärännyt, ja mitä erityisiä muoto-
ja edistyksemme on ilmituonut. Kyllä
prf. Tetälä laulujuhlassa lausui niin
namatkaasti meille wastennaamaa
luontoperäisen hitautemme, että se
meti poikia mahan kelmuksi kasivail-
taan. Nuorutaisiemme ajatukset ei»
wät saaneet omantunnon hymäksy-
mistä muutoin kuin Perhon Han-
neksen lauseesta: Kyll' on tehty työ-
tä — Toimi tarkka toki enemmän
oisi tehnyt." Ia lukijani luulen ker-
naasti uskoman hymän tarkoitukseni
yhteistoiminnan herättämiseksi, kun
ilmoitan, että täällä eräät kansalai-
set laktasimat kertomasta töitään ja
hiljaa ryhtyuvät korkeimpaan simis-
tysapiUeen työhän, jokapäimäisten
elintapojensa muuttamiseksi. Huomat-tiin, että peruötelematoin summassa
eläminen jo «li ehtinyt yhteiselämää
wialle wiedä. Niin scntähden aiman
äänimyhkyään päytä-ystämät hajaan-
tuimat seurasta, pikarit häwisiwät ja
puiset lekut omat ramistuneet jossain
romusäiliössä eimätkä enää tule mil-
tään. Kyllä nyt on kaikki hiljaista
entiseen milkasluontoisuuden nähden,
mutta paljon on elämä lemollisempaa
ja itse kunkin ajatuksia näkyy mer-
hooman hymin makaa tyyneyö. Tut-
taiuat termehtämät toisiaan entistä
meljelliscmmin ja »vilpillisyys an ka-
donnut yhteisestä kanssakäymisestä.
Kun, sen lisälsi joku isänmaan ystä-
u>ä hyiväutahtaisesti muistutaa meil-
le eliuheltemme tärkeyttä, ymmär-
rämme, että elämämme »uelmollisuuk-
sii.l kuulun enemmän, luin kirkkoher-
ra määrää ja että ol.e.NMy jtfe »vas-
tuusia elämö.tztiilmne..

tajkki tuutuu kauniimpiin
mitä ajatella moi. Uleis-ihmisellisnyb, aileatuntoifuus, tun-

nollisuus, hellämielisyys ja simeelli-syys, omat semmoisia kasmia, ettei
niihin kylmä kajoa, eikä niitä Vakka-
nen pahenna; eiroät ne fuvfasfu syk-
sy sateista eikä talinen tuiskuista,
maan yhä ojan pyörteissämarttuivat
ja uuiimiötuiuat, taunusU tutois-
taatsensa fatoomqUouicvn kemään koit-
teella.

$«w «metsämaassa" ja »metsäkan-
Jasfa'' ilmenee hiljaisessa »vaatimat-
tomuudessaan elämän rohkeus, rak-
kaus elämään ja iloinen työteliäisyyS,
olen monen kasivatusopilliseu Ijenjv
lön kuullut sitä ihmettelemny.

Kuka osaa, l.etMiäisyyden kukois-
taiöfa:«-aittaa luonnolliset elintaroat
niöllifnnbestä? 4}ibasluontoifuute.w
me on meitä mielä pitänet jotenkin,
loitolla ölöllisyyden.hiiiilsemättömästä
»vimmasta^, .«aan kyllä se tattiin vi.-
a.r, tahtoo tarttua, jo senkin, tähden,
että on esimerkkejä syHl«Wy,na, pap-
pilasta, kun h«Men miehet heilkou-
öcöi"v\c.\i h)i)Uiu)ti)ipät liian komeasti
maikka kyllä saarnaamai että Ju-
mala on yl^Nroastcwu..* Meidän-

kin ajallamme «n erehdyksiä. Niitä
on, ainakin osaksi, tämä suiven ajal-
la keskuudessamme huomattu janiis-
tä irtauduttu siinä kohden, että alko-
hoolia ei pidetä lääkkeenä. Jos nyt
muu ylellisyys samoin siirrettäisiinmuseoon niin mälttämättömimpiä
elintarpeita keräytyisi kassauu työmie-
hillekin, ettei ensimäisessä työupuut-
tcessa tarmittaisihätä-aputöitä. Muu-
ten on luultaiuaa, että työkansankin
erehtykset tulemat yleisestä määrään
miemästä katsantokannasta: ja yh-
teiskunnallisten erehdysten marttyy-
rejä laskee ainoastaan Leo Tolstoi.

Näin loistamina aikoina kuin nyt-
kin on, tulisi muistaa, että ajallinen
onni on pyöreä pallo ja kiepahtaa
pian kädestämme pois.

Puhuessa elämisestä ilmenee sekin
ennakkoluulon turhuus, että ihminen,
nuorukainen, ei saisi kotiseutultansa
liikkua mihinkään eikä hankkia oman-
takeista oppia ammatissaan. Näillä
tienoilla an mielä paljon semmoistaennakkoluuloa olemassa. Tämä en-
nakkoluulon mukaan pitäisi nuoru-
kaisten suteuntua lemmen seikoissaan
myöskin. Se on niin paljon kunpoi-
ka sanoisi isällensä: oman järkeni
puuttumaisuudesta minä lakkaan ajat-
telemasta ja kysyn kaikkia Teiltä,sit-
ten en ole mistään edesmastuussa,
jos saanenkin harhailla tun kuningas
Milan, joka itse luopui kruunus-
tansa.

Selkeästi kuitenkin ilmenee täälläse huolestuttama huomio, että kun
nämä tällä tamoin »vanhempiensa
älyn ykspuoliset turmatit tulemat
talon hallitukseen »vanhempiensa ma-
litseman nais-ihmisen kanssa, niin
talo annetaan mennä toisiin käsiin
ja nuoret talonhaltiat ja omistajat
jäämät huolettomassa lemussa käyt-
tämään esi-isiltään perimäänsä omai-
suutta. Siinä ei ole elämänrohkeutta
eikä työuhalua. Nämä rauhalliset
ihmiset tahtomat elää unhoituksen
höyhcnkopassa, etteimät kmllisi kärry-
jen pauketta tai riiheupuimista. Sit-
tenpä on heille elämä taakkana, sem-
moinen raskas painajainen, joka häi-
ritsee toimettomuuden unta. Kyllä se
on niin,ettei ihminen »voi nahastaan
paeta, maikka lakkaisikin ajattelemas-
ta ja tysyisi laittia muilta.

llattetaan.)

Sähkösanomia.
Tampereen Sanomille.

Suomen Sähkösauomatoimiston
tantta.

Helsingistä 21 p. Elok.
Geoloogien retkiLuomessa.

Kaupnlltisaisten Päiwällisissä
gcoloogeille 250 henkilöä. Leo
Mcchelin esitti maljanKeisari—
Suuriruhtinaalle, jota seurasi
Keisarihymni, jonka jälkeen
esitti maljan Europan hallitsi-
joille. £tttcn Puhui Mcchclin
wieraillo johon ranskalainen
Parrois lastasi,
VnMer Puhui Suomen geo-
luogcille. Terwchdyssähkösano-
ma saapui Nordcnskjöldilta.

KristianiaHtc» 2l p. Sandöstä
TelemavtiKla ilmoitetaan lehdelle
Frewsrridt Tkien, että ilmapallo
laman kmm 15 p. nähty korkealla
luoteessa. Pallossa, jonkauseat Hen-
tilät näkimät, oli loistama lyhyt
pyrstö.

Kokouksia*
torppari Kaisn Anttilan

«^ konkurssi pesän welkojat kutsu»
taan täten saapumaan »velkojain ko»
kouksecn Elias Jokisen luotsi Wirtain
Kurjeil kylää». Maanantaina Tyys-
tuun 6 päiivänä klo 12 päimällä.
keskustelemaan seuraaivista kysymyk-
sistä:

I:si Velallisen ylläpidosta.
2:si Koillurösipesän irtaimiston

fahaksi muuttamiselta.
3>si Uskotun miehen palkasta y.

m. pesään tuuluivista asioista ja
muistutetaan että poisjääneet »velko-
jat saamat tyytyä läsnäolemain pää-
töksiin. Virroilla (ilot. 17 p:nä
1897.

Elias Jokinen
Uskottu mies^



Sunnuntaina Elokuun 22 p. Tampereen Sanomat. N:ol3tt. 1897.

Rahatoimikamarin
ilmoituksia.

/^isällä oleman wuoden rouofra-
w maksut wiljclysmaista itä
ja länsipuolella kannetaan Naha-
toimikonttoorissa Maanantaina,Tiis-
taina ja Keskimiiktona Elok. 23 24
ja 25 p:uä klo 10 c. pp. — klo 2
j. pp.

Tampereen Mhatoimikonttoorissa
Elokuun 11) p:nä 1897.

SlaEiatoimifatnarin puolesta:
G. Selin.

Fr läderholm

Huutokauppoja.
Aamul. 2 l.

>>«^steri, Greeta, ja Miina CI--
»V litta roatnajan kuolinpesänir--

taimisto, johon kuuluu maa-
tetamaraa, huone- ja työkaluja eli-
koita y. m. y. m. myydään «vapaa-
ehtoisella huutokaupalla Ollilan ta-
lossa Turkkilan kylässä Hämeenky-
rössä ensi syyskuun 1 ja 2 päiminä.
Huudot omat paikalla suoritettamat.

Huutokaupan tapahduttua toimi-
tetaan syyskuun 2 päimänä j. p. p.
kuolinpesän jako perintöönoikeutettu-
jen kesken.

Niitä jotta luulemat etunsa sitä
maatuvan,pyydetään toimitukseen saa-
pumaan.

Toimitusmies.

Auulutus.
Ullllllitjljllt hVMllttllll!

sJD?aanautiiiita ensi siMkinm 20
y.nä tlli 11 o. PP. myydään
3arhnnmio{tiicrl', Nuoweden
pitäjän Si>i|iuuctien kylänsä. wä-
I)cminän waatiumlle ja lnotet-
tawalle uratvitsialle marinoja
takuita luustaan työn määräa-
jalla piirustuksen mukaan teke-
misestä, rahojen työnaikana nos-
t lmiscsta ja 2 wuoden jälkita-
tuulla [illan kestäwäisyydestä,
urakka-huutokaupalla pation'
wuolteen uuden ison Kiwi
sillan teko mainitun Piirus-
tuksen mutaan tchtäwäksi. johon
kunta wedättää sannan ja irti-
otettuna tiwet paikalle,

Työ» tulee walmistua wii-
meistään snwiinaantien syyniin
N'. 1900 tahi samaan aikaan
jo w. 1899. Urattanne»? hankkii
itse kaikki tarwittawat aineet.
Samalle tahi eri nrakoitsijoille
samoilla ehdoilla myydään muu-
tetnn lnaantientcko molemmin
huolin sallnea. Rakcnnusarwio

Asta autaa toimitlinta huuto-
tauppatilaisuudc^sa. ja huutojen
Päätyttyä pidättää toimikunta
1 tunnin mictintöajan tarjou-
uiutsien hywäksymisccn tahihyl-
käämiseen.

Ruowedcllä Elokuun 19 p:nä
1897.

Toimikunta.

Hywin lajiteltu lvarasto

Cckiijlllllttill
(Tapettia)

Pinkopaperia ja Pahlvia
Maalarinlvärejii,

Wärnissaa,
Pensseleitä

ja muita kauppatawaraita myy hai-
wimmalla

Maisten lanMMe.
Tampereella Kauppakatu 8.

Maatiloja
3, 4, tt, ?, 10, tuhannen hinnoista
aina 400,000 markan hintoihin,kaup-
pa kartanoita, irtaimineen ja ilman,
»vesimyllyjä koskia sahoja, y. m.

ftftipp tllllljll
3, 4, 6, 9, 10 ja 15, tuhannen
markan hinnoista, aina 120,00(1
markan hintoihin. Akempiä tietoja
antaa »vapaasti

Matti Ojanen
Tampereella

Werkatehtaan katu N.o 6.

Tampereen V.P.Kunta
Triettää

VUli IJUHLAANSA
Kunnan kentällä Pyynikillä Sunnun-

taina Elokuun 22 p:nä 1897.
Juhla alkaa klo 4 j. pp.

Ohjelma monipuolinen.
Urheiluista ja kilpailuista jaetaan pal-

kinnoita.
Juhla lopetetaan komealla tulitul<*

sella l<lo 10 j. pp.
Pääsyliput kentälle 50 p., lapsilta 25 p
XjäHerciDaain olijelmilla.

Nyt saapunut!
Jennoitta, monen hiltoijili,
Schewiottia, f^rönit" (uuden «ilM»),
Palttoo kankaita, miesten jo »Me»,
Tritoita, monen laatuijia (maateitä h. m.).=Verkoja,=
Hametantaita, muitta jo miirillijiii,
Kesätatki kankaita, niitti
Attunanlverho kankaita ja
Bomaseita y. m.

IW^° kuosittelen arin. ostajille huokeilla hinnoilla

Juho Nminen.
H»«m^ Kankaat kaikki nuoria ei seisoneita

Sopiva tilaisuus tauaralähet^kselle
Waasan Pohjanmeren höyrylaiva Osakeyhtiöllekuuluvalla

HöyrylaivallaPatria.
Kapteeni W. A. Strömberg,

lähtee Elokuun 25 päivän vaiheella Antverpenistä ja 31p.Elokuuta
Hampurista Raumalle, ottaen lastia ja matkustavaisia. Lähemmin:

Herroilta Sasse & Giftens, Antverpenissä.
Hra H. M. Gehrckens, Hampurissa.
Waasan Pohjanmeren Höyrylaiva Osakeyhtiö, Waasassa.

Aattotzuopaa,
Asfalttitenuaa, fjuojmöljtjä

pnii muita lattamistarpeita.
MttNsllllllMll pilllllltlltzllllttill

Maaliaineita ja öljyjä.
Manilla- ja hamppuköysiä,

Höyheniä, aiwan (uitoin.
igtT Rauta ja terösteokfia "Ml

H M, t). M», h» M»

Kuslo Ojanen.
Tampere.

Kuller
myöntää kaikenlaisia

Tapaturmavakuutuksia.
Ed.-o.llisinam.at elidot!

Asiamiehet

XV.

Aisunliisiä,
jykakkuja, Pellavansiemenjauhoja

G.

UM- Luetteloita ja liintalistojapyynnöstL^l
RekisteröityBekisteröity

Helsingin Asfaltti Osakeyhtiö
tehtiuinniprkki

Asfalttihuopaa,
PV AsfattMakkaa, Lysoolia y. m. Ift^

liatoiilcattamisia.

Tampereella: TAMPEREEN RAKENNUSKONTTOORI.
Hämeenlinnassa: Herrat l). H. Lampén ja A. Gust. Skogster.

Telefooni N:o 162 Konttoon: Helsingissä Ruoholahdenkatu N:
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K- F- DUNDERBERG,
Läntinen pitkäkatu 29. — Telefooni 129.

Mr Alituinen varasto *^H!Meijeri- ja keittoastioita, paloruiskuja, peltiuunia iimanvaih-
taM, nokiluukuja, ajoneuvoja, ajokatujen pislaakia y. m. y.m.

♥Tekee «^
Kaikenlaisia isompia ja pienempiä: vaski-, levy- ja tako-
Sepän töitä, (niinkuin isompia ja pienempiä Kattiloita,
Rakennusten kattamista, Nurkkatorvia, Vesijohtotöitä,
Ajokalujen valmistusta ja laittamista, Hevosenkengitystä,
Koneitten y. m. korjauksia sekä kotona että tehtaissa),
Messinkivalausta, Nikkelöimistä, Polkupyöräin korjausta y. m.— Kaikki työt toimitetaan huolella ja kohtuullisiin hin-
toiliHm. K- F- Dunderberg. Tampere.

■♥♥♥♥♥♥^♥♥♥♥♥♥D
läAuringonvarjojaj

ja

Sateensuojia
myy ftaivalla

3ofin fßlom.ich^^ch^^»

HjortlVin

-jaDpamiitti
kaupassa:
Seuraavat ruutilajit:

nNormal" (patrooueissa)

nCurtis's & Harvey"
ft-Diana"

..^'itedols"^...Stanley^jTH
RäjähdysruutiasekäM

Dynamiitiä H
Sytytinlankaa (sytytinputkil

Patroonahylssyja
Etulatinkeja

Nallihattuja
Revolveri- ja

Ralonkikivääri-
patroonia v. ra

K. Hjorthin
Ruuti- ja Dynamiittikauppa

«6* Sirén,
Kelloseppä Tampereella.

MH Läntinenpitkäk. n:o 19.
Myy luilvallsi;

Suuri varasto
Miesten ja naisten kulta-

ja hopeakelloja, kaikellaisia
seinä-japöytäkelloja.Kulta-,
duble-, taimi-, ja nikkeli-
periä, lämpömittaria, silmä-
lasia V. m., V. m.
53^^" Kaikki ammattiin kuuluvat työt
tehdään hyvin ja halvalla.

Palvelusta haluaa,

Ghdottomasti raitis
21 w. täyttänyt simistynyt nuo-

rukainen. Omaa 41. tiedot lyseosta,
sekä suorittanut täydellisen kurssin
kaksink. kirjanpidossa. Palwellut
käytännöllisesti 3 muotta kauppa-a-
-lalla. Haluaa paikan muutosta joko
konttori-apulaiseksi eli kangas myymä-
lään. Hymät todistukset ynnä kiitet-
läwät pualtolauseet saatamaua.

Kirjeellista mastausta odottaa t. l,
lonttooriin

Wähän »vaatiwa .

Palvelukseen halutaan.

Mf»rj(iffo,
juka osaa walmistaa woita ja on
tottunut hoitamaan karjaa saapi edul-
lisen paikan 1 päilvää tulemaa
marraskuuta, kun lähettää todistuk-
sensa ja palkkawaatimuksensa allekir-

Otto Wigelius
Lempäälä, Henneri.

Löydetty.
Löydetty muistaraha, jonka omistaja saa

Työwäen asunnolta I.Maliinilta.

Ilmoituksia.
Metfästhskielto.
Laillisen ei>e§n>a3tuun iitiaUii kielletäänedel-

leen laittiotusten pyynti Kangasalnn pitäjän
£etnpo<>teu fylan Hampun ja Hlaatalan, Wa«
tialantylän Eerolan heittilän. Kirjamaisen
eli 2cmeti)tt Liutvn, Marttila», Mänveen.
3Jattarin, Pekan, Toikan ja Toosin talojen
mailta..

Vuokraajat.

SJIrt!♥t eMjjgt^talonfaupmu^otMou
II 11l 1 11 111 I I111

pnt telkän t. k, ajuUn; liilKmmin^^^H21 lekt. 21. T. *M

Tampereella,
Majluud Lyytisen kirjapainossa.

189?.

ean!

Osakeyhtiö
Ruoholahden

Kaakelifchdas
l(iUll«Nl2l3!2

kaakeliuuneja.
Asiamiehiä:

Tampereella:Tamp. Rakennuskonttoori
Hämeenlinnassa: A. Gust. Skogster.

n 26. Telefooni «o 162.


